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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik:
OBČINA ROGATEC,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, ki jo zastopa župan Martin MIKOLIČ,
matična številka:
5883938000,
ID za DDV:
SI47348429,
telefon:
03 812 10 00,
faks:
03 812 10 12,
oddaja javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti in vabi k
predložitvi ponudbe za izvedbo javnega naročila »Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno
javno naročilo.
Gre za investicijsko vzdrževalna dela na posameznih odsekih na določenih lokalnih cestah
oz. javnih poteh v občini Rogatec.
Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil, www.enarocanje.si in spletni strani
naročnika http://obcina.rogatec.si/. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani
naročnika. Vse dopolnitve in morebitne spremembe razpisne dokumentacije, dodatne
informacije ter odgovore na vprašanja interesentov bo naročnik objavil na Portalu javnih
naročil pri objavi predmetnega javnega naročila.
Naročnik bo izvedel javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednoti, v skladu z
določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5 in 19/2014).
Ponudbe je potrebno oddati do 15.4.2016, do 8.00 ure, na naslov Občine Rogatec, Pot
k ribniku 4, 3252 Rogatec. Javno odpiranje ponudb bo dne 15.4.2016, ob 8.15. uri, na
naslovu Občine Rogatec, v sejni sobi.
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika
pooblaščeni oziroma registrirani za zastopanje (npr. direktor, prokurist). Le-ti se morajo
izkazati z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa veljavna dovoljenja, ki so
potrebna v skladu z veljavno zakonodajo, in za katere ne veljajo omejitve poslovanja v
skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11UPB2) ter ostalo veljavno zakonodajo.
Martin MIKOLIČ, univ.dipl.inž.,
ŽUPAN
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega naročila:
Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti
za »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«,
se izvaja na podlagi drugega odstavka 24. člena in 30.a člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/2014, v nadaljevanju: ZJN-2)
2.
Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo:
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v
slovenskem jeziku. Vsa dokazila in tiskana literatura, s katero ponudnik opremi ponudbo, so
lahko v drugem jeziku, vendar pa mora ponudnik poskrbeti za uradni prevod v slovenski
jezik. V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se
kot zavezujoča upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku. Morebitni stroški prevodov iz tujega v slovenski jezik so stroški
ponudnika. Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
3.
Popolna ponudba:
Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna
in primerna, vse v skladu z določili ZJN-2.
Ponudbe morajo biti zložene v mapah. Ponudnik ponudbo zveže z vrvico, ki mora biti
dovolj dolga, tako da omogoča nemoteno obračanje listov v ponudbi in speta, na način, da
ni mogoče odstranjevati listov, brez vidnih poškodb, zapečatena z nalepko in žigom.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so
navedena na posameznem obrazcu.
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te razpisne dokumentacije. Vsi
obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika
ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe in je navedena v
Obrazcu št. 1- Ponudba. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti
zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je
pooblaščena za podpis ponudbe. Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani
naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik
spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je
določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izločil.
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna,
bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem, da bo ponudnika pozval na dopolnitev,
kaDar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku
ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne sme dopustiti
ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti
ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične
specifikacije predmeta javnega naročila, v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta
naročanja z novim predmetom naročanja, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je
naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Očitne računske napake, ki jih odkrije
naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb sme popraviti izključno naročnik, ob pisnem
soglasju ponudnika, pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
4.
Zaupnost postopka oziroma dokumentov:
Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov,
zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«
in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v
obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa
oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik
ponudbe.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne
sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb, oziroma na podlagi predpisov ne sodijo
pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot
zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne
bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo
v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer
javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v
ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno,
razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno
skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.
Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbe ZJN-2 v drugem
odstavku 22. člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto,
vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko
najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih
meril«.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo
pogojem, določenim v 22. členu ZJN-2, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako
zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali
njegov pooblaščenec nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali
naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani
zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako
zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.
5.
Obličnost ponudbe:
Samostojna ponudba:
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev
in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora
biti ponudnik tehnično in kadrovsko v celoti sam sposoben izvesti naročilo.
Skupna ponudba:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev
skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni

ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika, sposobnost ponudnika
za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko-finančna sposobnost ponudnika ugotavlja
za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti
ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.
V primeru, da bo v predmetnem postopku javnega naročila izbrana skupna ponudba, bo
moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku
izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju),
v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega
partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani
vseh partnerjev v skupini.
Ponudba s podizvajalci:
Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s
katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega
naročila.
Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim)
ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
V tem primeru:
se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična
oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero
uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi navesti, s katerimi podizvajalci bo
sodeloval pri izvedbi naročila ter navesti podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel
podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik
navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v
pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da
naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta naročnik in ponudnik (izbrani
izvajalec) sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo
v pogodbi navedenih podizvajalcev.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede
na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Podizvajalci lahko sodelujejo pri
več ponudnikih hkrati. Ponudnik mora v ponudbi navesti v kolikšnem delu in katera dela bo z

izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcem.
Ponudnik (tudi vsak partner v skupni ponudbi) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, se izpolnjevanje pogojev za osnovno
sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja tudi za vsakega od
podizvajalcev posebej. Vsak podizvajalec mora tudi izkazati, da v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranih transakcijskih računov.
V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba ponudnika, ki
nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom imeti
sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral
pred podpisom pogodbe med naročnikom in z izbranim ponudnikom naročniku v petih dneh
od sklenitve posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem
nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu.
Pogodba o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, s katero
izbrani ponudnik in podizvajalec uredita obveznosti in pravice povezane z izvedbo
predmetnega javnega naročila, bo morala (mora) vsebovati najmanj:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka
transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Pogodba bo morala (mora) biti datirana, žigosana in podpisana s strani izbranega ponudnika
in podizvajalca.
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna
sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v
skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna.
6.
Sposobnost ponudnika:
Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje od 42. do 45. člena ZJN2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko
odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se
nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov,
organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v
postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju
sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku
ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izloči.
Omejitev poslovanja:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi
skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali
drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,
sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v
katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski
član: udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali

preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Prepoved poslovanja velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s
funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Pogodba ali druge oblike
pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju s temi določili, so nične.

Osnovna sposobnost:
1. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno
osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB; v nadaljevanju; KZ-1):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
2. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen

iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
3. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v
vrednosti 50 evrov ali več.
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
4. pogoj:
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika/partnerja v ponudbi
/podizvajalca, če:
 je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in
sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih
razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju,
 je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem,
 mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali
hujšo kršitev poklicnih pravil (za kar bo naročnik štel hudo kršitev pogodbenih določil ali
unovčen instrument finančnega zavarovanja),
 je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
Opomba: Za navedbe, ki jih ni mogoče ali ji naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah
državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročnik pridržuje pravico, da od
ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev.
5. pogoj:
Za ponudnika/partnerja v ponudbi/podizvajalca v skladu z določili Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije ne velja prepoved poslovanja z naročnikom.
Dokazilo: izjava o omejitvi poslovanja po ZIntPK in posredovanju podatkov. (OBR-7)
6. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec v ponudbi se zavezuje, da bo v primeru,
če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8)
dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o omejitvi poslovanja po ZIntPK in posredovanju podatkov. (OBR-7)

7. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec soglaša, da lahko naročnik za namene javnega
razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo
predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-8)
Poklicna sposobnost
8. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register, oziroma ima posebno dovoljenje ali je član posebne organizacije, da
lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
Ekonomska in finančna sposobnost:
9. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec v zadnjih šestih mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo:
Potrdilo poslovne banke (ali obrazec BON-2), da ponudnik/partner v skupni
ponudbi/podizvajalec v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel
blokiranega poslovnega računa. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune. Potrdilo se
priloži v originalu ali kopiji.
10. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči
z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-9)
11. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev (OBR-10)
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva
od ponudnika, da predloži originalne dokumente, poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo
ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega bo razvidno
izpolnjevanje pogoja.
Tehnična in kadrovska sposobnost:
12. pogoj:
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti, tj. ustrezen strojni park (npr.
gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki
se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so
namenjene za izvedbo vseh
razpisanih del, s katerimi bo lahko zagotovil strokovno,
kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami
iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (OBR-11)
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva
dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo ustrezno dokazilo o zagotovitvi tehničnih

zmogljivosti.
Ostale zahteve:
13. pogoj:
Ponudnik mora upoštevati veljavne predpise, skladno z navedbami v obrazcu št. 12.
Dokazilo: Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov (OBR-12)
TUJI UDELEŽENCI:
Udeleženci in ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot
udeleženci in ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Če ima udeleženec ali ponudnik
sedež v tuji državi, mora predložiti uradno listino, s katero dokazuje izpolnjevanje
posameznih pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili posamezne države
izda pristojni organ.
Če navodilo ne zajema vseh primerov ali če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma
po pravu, po katerem je udeleženec ali ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
potrdil, izpisov ali drugih listin, jih lahko udeleženec ali ponudnik nadomesti z lastno pisno
izjavo, overjeno pred pristojnim državnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali
sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. Lastne
pisne izjave, predložene v skladu s tem odstavkom, morajo biti predložene v originalu.
Tuji udeleženci morajo poleg vseh zahtevanih dokazil predložiti še lastno pisno izjavo
pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjujejo, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s
predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 6. točke in
predložili vsa ustrezna in zahtevana dokazila. Ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali vseh
zahtevanih pogojev iz 6. točke in predložili vseh ustreznih in zahtevanih dokazil, bo naročnik
izločil.
7.
Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil (pri predmetnem
javnem razpisu). Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije in so obvezujoči za ponudnike. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril do
šest dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravočasno, tj. do vključno 8.4.2016, do 10. ure.
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na za to določenem
mestu pri predmetnem javnem naročilu.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni.
Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu
javnih naročil. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo
sestavni del te razpisne dokumentacije.
8.
Način, mesto in rok oddaje ponudbe:
Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom naročnika: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:

»NE ODPIRAJ! – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO: ŠT. 430-0001/2016 –
»INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST V OBČINI ROGATEC V
LETU 2016«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika.
Ponudniki morajo ponudbo oddati v tajništvu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252
Rogatec, do dne 15.4.2016 do 08.00 ure.
Ponudbe, poslane po pošti na naslov Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, morajo
biti poslane priporočeno. Vse ponudbe morajo prispeti v tajništvo do 15.4.2016, do 08.00 ure.
9. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe:
Ponudnik lahko do zaključka roka za oddajo ponudbe ponudbo umakne / spremeni / dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ! – PONUDBA ZA JAVNO
NAROČILO: ŠT. 430-0001/2016 – »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA
OBČINSKIH CEST V OBČINI ROGATEC V LETU 2016«, z oznako UMIK / SPREMEMBA /
DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane ponudbe.
Ponudbe ni mogoče umakniti / spremeniti / dopolniti po poteku roka za oddajo ponudb.
Mogoča je edino dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pod pogoji in na način, ki jih
določa ZJN-2 v 78. členu in kot je to pojasnjeno v točki 3. teh navodil.
10. Način, mesto in rok odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 15.4..2016 ob 08.15 uri, na naslovu naročnika Občina Rogatec,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (sejna soba).
Ponudba ponudnika ali morebiten umik / sprememba / dopolnitev ponudbe bo zavrnjena
pred začetkom javnega odpiranja ponudb, če:
- ne bo oddana oziroma ne bo prispela na naslov naročnika pravočasno (to je do
datuma in ure, ki sta navedena),
- ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene
neodprte skladno z določbami ZJN-2.
11. Ponudba za del javnega naročila:
Ponudbe ni mogoče oddati za del javnega naročila.
12. Dodatna naročila:
V skladu z določilom petega odstavka 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost po
postopku s pogajanji brez predhodne objave oddati dodatne gradnje:
- ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih
okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem projektu ali naročilu,
pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo;
- če teh dodatnih gradenj ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne
da bi to naročniku povzročilo resne težave ali
- če so dodatne gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno
potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej
točki, ne sme presegati 30 % zneska prvotnega naročila.
13. Način ocenjevanja ponudb in izbor:
Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo iz te razpisne dokumentacije
»najnižja ponudbena cena« ter preveril, ali je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejša,

popolna, prav tako pa bo preveril tudi ostale ponudbe ali so popolne.
Naročnik bo po opravljenem pregledu in oceni ponudb, ob izpolnjevanju vseh pogojev in
zahtev iz te razpisne dokumentacije, med popolnimi ponudbami, izbral tisto ponudbo, ki bo
na podlagi merila »najnižja cena« najugodnejša.
Najugodnejša ponudba po merilu »najnižja cena« je za naročnika ponudba z najnižjo skupno
končno ponudbeno vrednostjo z vključenim davkom na dodano vrednost.
14.

Vrednost ponudbe, računske napake, neobičajno nizka cena, financiranje,
plačila:
Vrednost ponudbe:
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene v ponudbenem predračunu in skupna
vrednost ponudbe se vpisuje na dve decimalni mesti.
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na
izračun cene in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa predmeta in zahteve naročnika tehničnega dela, popisa dela in materiala in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti
(material, prevozi, odvozi odpadnega materiala, stroški za deponijo materiala…).
Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske
izmere«.
Ponudbeni predračun
dokumentaciji.

se

priloži

v tiskani

obliki,

kot

je

to zahtevano v razpisni

Računske napake:
Popolne ponudbe bo naročnik pregledal ali so brez računskih napak. V primeru, da bo
naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitno računsko napako, bo ponudnika
pozval k podaji soglasja, da naročnik lahko popravi očitno računsko napako. Na podlagi
tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem
se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
V primeru, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, ne
bo podal pisnega soglasja k popravi očitne računske napake v ponudbi, bo naročnik
ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru
in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v drugem in tretjem odstavku 78. člena.
Neobičajno nizka cena:
Če bodo v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik od ponudnika, zahteval
podrobnejšo pisno obrazložitev o sestavinah cen v ponudbi. V primeru, da ponudnik, ki ga
naročnik pozove k podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih cen, obrazložitve ne bo
posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil (49. člen ZJN2)
Plačila:
Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank in uvedbi v delo, na podlagi pisnega obvestila o začetku del,
Zaključek gradbenih del, za kar se šteje uspešno opravljen prevzem izvedenih del s strani
naročnika, je najkasneje do 31.10.2016. Uspešno izveden prevzem izvedenih del bosta
pogodbeni stranki potrdili s podpisom zapisnika o prevzemu izvedenih del.
Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval 30. dan od uradno prejete gradbene situacije,

predhodno potrjeno s strani nadzornega organa. Situacijo bo izvajalec izstavil po končanju
vseh del in sicer v višini dejansko opravljenega dela, po fiksnih cenah iz podane ponudbe.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo v pogodbi naročnik
pooblaščen, da na podlagi potrjenega računa s priloženo situacijo neposredno plačuje
podizvajalcem.
Priloga pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto
izvajalcu (izbranemu ponudniku) poravnaval podizvajalčevo terjatev do izvajalca (izbranega
ponudnika). Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s šestim odstavkom 71. člena
ZJN-2 obvezna.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral k vsakemu
računu s priloženo situacijo obvezno priložiti račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev,
ki jih bo predhodno potrdil.
Kot uspešen zaključek pogodbenih obveznosti se šteje zapisniško ugotovljen uspešno
opravljen prevzem izvedenih del (prevzem izvedenih del s strani naročnika, brez pripomb in
zadržkov, z opravljenim poskusnim zagonom). Rok za dokončanje investicije se lahko
podaljša izključno in samo v primeru, če tako odloči naročnik, s sklenitvijo aneksa k pogodbi,
sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za podaljšanje roka za izvedbo naročila.
15. Možnost variantnih ponudb:
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
16. Rok veljavnosti ponudb:
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 45 dni od dneva za oddajo ponudb.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnost ponudbe. Zahteva
naročnika in odgovor ponudnika morata biti podana v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne
zahtevo za podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, toda s tem bo naročnik njegovo
ponudbo izločil.
17. Odločitev o oddaji naročila:
Postopek oddaje naročila male vrednosti lahko vključuje pogajanja, skladno z 28. členom ZJN2.
Po opravljenem pregledu ponudb in oceni ponudb bo naročnik odločil o oddaji predmetnega
javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi o oddaji
javnega naročila.
Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji
naročila, oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, in s tem obdobja mirovanja,
bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila.
18.

Izločitev ponudb / ustavitev postopka / zavrnitev vseh ponudb / odstop od
izvedbe javnega naročila:
Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi oz.
spremembi ponudb v skladu z 78. členom in upoštevaje prvi in drugi odstavek 41. člena ZJN2 izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne. V obvestilu o odločitvi o oddaji javnega naročila bo
naročnik izločene ponudnike opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel
podatke, ki jih določa prvi odstavek 79. člena ZJN-2, razen v primeru izločitve iz prvega
odstavka 77.a člena ZJN-2.

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za
odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo
navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Morebitno že predložene ponudbe bo
naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih obvestil o ustavitvi postopka javnega naročila in jih
opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva. V primeru ustavitve postopka javnega
naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o zavrnitvi vseh ponudb, o razlogih, zaradi
katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno
obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe in svoj nadzorni organ. V obvestilu o
zavrnitvi vseh ponudb bo naročnik ponudnike opozoril tudi na možnost uveljavljanja
pravnega varstva ter navedel podatke iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena
ZJN-2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega
naročila iz razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima
zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila
vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne
okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bi postala
izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da bi naročnik
odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od
izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo ter svoj
nadzorni organ.
V primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel
neprimerne ponudbe ali v primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, si naročnik
pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2.
19. Jamstvo za napake:
Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak
oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov
in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
20. Pravni pouk:
Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno z 79. členom ZJN-2 vložil zahtevo za dodatno
obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 3 (treh)
delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. V skladu s 5. členom Zakon o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 in 63/13), se
lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja
oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa drugače.
Aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku se prizna:
 vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z
domnevno kršitvijo nastala škoda,
 zagovorniku javnega interesa
Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala
pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko
opravlja
dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja.
Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek

za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo, Oseba, ki je skupaj z
drugimi
osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelja zahtevka za revizijo, če je sama ali
skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vložila zahtevek za revizijo.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za
finance.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih
delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega
ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so
mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v
primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za
revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema zahtevka
obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih
sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na
transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki
Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model (11)
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 – Ministrstvo za finance)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna
številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mes + 2
mesti za leto)
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.
Taksa znaša:

– 2.500 eurov, kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji
ponudb ali razpisno dokumentacijo in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila
male vrednosti in so predmet naročila gradnje,
V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z
davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne
več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse
iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.

Martin MIKOLIČ
ŽUPAN

PONUDBENI DEL
KAZALO PONUDBE:
1) Ponudba (OBR-1)
2) Pooblastilo osebi, pooblaščeni za podpis ponudbe, če ponudbe ne podpiše zakoniti
zastopnik ponudnika
(Opomba:priloga je obvezna, če ponudbe ne podpiše zakoniti zastopnik ponudnika)
3) Podatki o podizvajalcu (OBR -2)
(Opomba: priloga je obvezna, če ima ponudnik podizvajalce)
4) Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-3)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
5) Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov (OBR4)
(Opomba: priloga je obvezna v primeru skupne ponudbe)
6) Podatki o soponudniku (OBR-5)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za vse soponudnike v primeru skupne ponudbe)
7) Izjava o sposobnosti (OBR-6)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
8) Izjava o omejitvi poslovanja po ZIntPK in posredovanju podatkov (OBR-7)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
9) Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-8)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
10) Izjava o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-9)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
11) BON-2 ali potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun
(Opomba: priloge so obvezne tudi za vse podizvajalce in soponudnike v primeru skupne
ponudbe )
12) Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev (OBR-10)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za vse soponudnike v primeru skupne ponudbe)
13) Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (OBR-11)
14) Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov (OBR-12)
16) Vzorec pogodbe (OBR-13)
(Opomba: ponudnik mora vzorec pogodbe žigosati in podpisati)
17) Predračun v tiskani obliki (OBR-14)
(Opomba: ponudnik mora vsako stran predračuna žigosati in podpisati)

Ponudnik:
OBRAZEC ŠT. 1

Naročnik: Občina Rogatec

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku oddaje
naročila male vrednosti za »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini
Rogatec v letu 2016«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne 29.3.2016, št. objave
NMV1993/2016, vam dajemo naslednjo

PONUDBO
I.
NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
(opomba: ustrezno obkrožiti)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
-

samostojno – kot samostojen ponudnik

-

s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

-

skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

II.
VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na popis del in materiala, ki
je naveden v obrazcu predračuna (popisa del) znaša, za izvedbo javnega naročila
»Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«,
skupna končna vrednost naše ponudbe:
predračunska vrednost (brez DDV)

EUR

%=

EUR

ponudbena cena (brez DDV):

EUR

DDV:

EUR

popust:

22%

=

končna ponudbena cena (z DDV):

EUR

(z besedo:
eurov in __/100).
Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na
izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto
in dejanske izmere«.

III.
ROK IZVEDBE:
Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli takoj po obojestranskem podpisu pogodbe in
uvedbi v delo s strani naročnika in da bomo naročnika pisno obvestili o začetku del.
Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu »Investicijsko vzdrževanje in
gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«, izvedli in jih dokončali v naslednjih
rokih:
- začetek del takoj po obojestranskem podpisu pogodbe in uvedbi v delo s strani naročnika,
- zaključek gradbenih del: 60 dni po podpisu pogodbe.
Obvezujemo se, da bomo:
- za prevzem izvedenih del pripravili vso potrebno in predpisano dokumentacijo
(atesti, izjave …),
Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del ne bo podaljšal. Samo
izjemoma in izključno na podlagi odločitve naročnika se rok za izvedbo lahko podaljša, s
sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.
IV.
PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:
Naročniku, izjavljamo, da:
-

sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejete gradbene situacije, in predhodno
potrjene s strani nadzornega organa, ki se izstavljajo v višini dejansko opravljenega
dela

bo situacija izstavljena v 3 (treh) izvodih na naslov naročnika, in predhodno potrjena s
strani nadzornega organa,
-

smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila
sodelovali s podizvajalci, opravljeno delo podizvajalcev, v skladu s sedmim odstavkom
71. člena ZJN-2, plačeval neposredno podizvajalcem,

-

bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci, k vsakemu
izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojih
podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

V.
PODATKI O PONUDNIKU:
naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
naslov
(kot bo naveden v pogodbi)
poštna številka in pošta
(kot bo navedena v pogodbi)
telefon

telefaks
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa
banka
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo
podpisnik pogodbe
funkcija zakonitega zastopnika
ponudnika, ki bo podpisnik
pooblaščena oseba za podpis
ponudbe*
kontaktna oseba
telefon kontaktne osebe
telefaks kontaktne osebe
e-naslov kontaktne osebe
pooblaščena oseba za vročanje
* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik,
mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za
podpis ponudbe.

VI.
SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(Opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila
sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št.

naziv in naslov
podizvajalca

vrednost
oddanih del v
EUR

dela, ki jih prevzema
podizvajalec

vrednost
oddanih del v
%

1.
2.
3.
4.
5.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti
odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
Pooblaščamo naročnika, O bčino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da na podlagi
potrjenega računa za javno naročilo »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v
občini Rogatec v letu 2016« plačuje neposredno podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik
navedli v zgornji tabeli.
VII.
VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 45 dni od datuma, določenega za oddajo ponudb.
kraj:
datum:

ime in priimek pooblaščene
osebe za podpis ponudbe
žig

podpis pooblaščene osebe

Ponudnik/vodilni partner v skupni ponudbi obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in
podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

OBRAZEC št. 2

Ponudnik:

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu
2016«

PODATKI O PODIZVAJALCU
NAZIV PODIZVAJALCA:
NASLOV PODIZVAJALCA:
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:
TELEFON:
TELEFAKS:
ELEKTRONSKA POŠTA:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ID ZA DDV:
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
BANKA:
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA:
DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC
VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA
PODIZVAJALEC

EUR brez DDV
EUR DDV
EUR z DDV

DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V ODSTOTKU:
%

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA
ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA

IZJAVA PODIZVAJALCA:
Podizvajalec:
,
(naziv in naslov podizvajalca)
Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da
moramo kot podizvajalec izbranega ponudnika v postopku javnega naročila »Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«, pred podpisom pogodbe
med naročnikom in izbranim ponudnikom naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bomo
sklenili z izbranim ponudnikom, in sicer v petih dneh od sklenitve pogodbe, če ni priložena že
tej ponudbi.
Pogodba, s katero bomo (smo) z izbranim ponudnikom uredili obveznosti in pravice,
povezane z izvedbo javnega naročila »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v
občini Rogatec v letu 2016«, bo vsebovala (vsebuje) najmanj:
podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka
transakcijskega računa)
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
vsako vrsto del, ki jih bomo izvedli kot podizvajalec,
predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
datum, žig in podpis obeh pogodbenih strank.
kraj:
datum:

žig

podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec:
,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje
neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov s priloženimi
situacijami, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računov s situacijami, ki jo bo
naročniku izstavil izvajalec.
kraj:
datum:

žig

podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca

Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti
datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v
primeru, da ponudnik v obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.
Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v obrazcu št. 1 – ponudba.
Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko kopira.

OBRAZEC št. 3

Ponudnik:

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu
2016«
IZJAVA
O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku, Občini Rogatec, izjavljamo, da:
-

smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne
dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po
postopku oddaje naročila male vrednosti za »Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

-

se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

-

se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

-

smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

-

dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

-

s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje
izhajajo.

kraj:

datum:

ime in priimek pooblaščene
osebe ponudnika za podpis
ponudbe
žig

podpis pooblaščene osebe ponudnika

Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana,
žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec s svojim
podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od
podizvajalcev / partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.

Ponudnik:
OBRAZEC ŠT. 4

POOBLASTILO
ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / PONUDNIKOV

Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:

Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:

Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:

Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:

Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / partnerjev v ponudbi, ki dajejo skupno
ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja:
in za podpis skupne ponudbe (ime in priimek, funkcija):

,

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik
ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim
razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega
naročila gradnje »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu

2016«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v
dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v
skupini.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem

razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem
sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v
občini Rogatec v letu 2016«, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v primeru, da ga
ne prilagamo tej ponudbi.
datum:

žig

ime in priimek pooblastitelja:

podpis pooblastitelja:

datum:

žig

ime in priimek pooblastitelja:

podpis pooblastitelja:

datum:

žig

ime in priimek pooblastitelja:

podpis pooblastitelja:

datum:

žig

ime in priimek pooblastitelja:

podpis pooblastitelja:

datum:

žig

ime in priimek pooblastitelja:

podpis pooblastitelja:
Ponudnik mora pooblastilo – obrazec št. 4 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in
podpisano s strani zakonitih zastopnikov (ali njihovih pooblaščencev) vseh partnerjev v skupini.
Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev / ponudnikov.

Ponudnik:
OBRAZEC ŠT. 5

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu
2016«
PODATKI O SOPONUDNIKU

NAZIV SOPONUDNIKA:
NASLOV SOPONUDNIKA:
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:
TELEFON:
TELEFAKS:
ELEKTRONSKA POŠTA:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ID ZA DDV:
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
BANKA:
ZAKONITI ZASTOPNIK SOPONUDNIKA:
DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:

kraj:
datum:

žig

podpis zakonitega zastopnika
soponudnika

Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in
podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v
Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov
(partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga
skupina izvajalcev / ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko
kopira.

Ponudnik:

OBRAZEC št. 6

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu
2016«
IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba:

, izjavljam, da za izvedbo

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca/partnerja v skupni ponudbi)

javnega naročila: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec
v letu 2016«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. 1. Da kot ponudnik in zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB; v nadaljevanju; KZ-1): sprejemanje
podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno
omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim
poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna
goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev
pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen
KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena
uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje
poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti
(236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje
informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen
KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih
vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega
negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev
pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje
podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje
koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito
posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 33. člena ZJNPOV.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50

evrov ali več.

4. Da:
- nismo v postopku prisilne poravnave ali da je bil podan predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali je bil zanj podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali
smo v katerem koli podobnem položaju,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem,
- nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij
nismo zagotovil.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_
_, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije,
AJPES izpostava
številka_
.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno dovoljenje, številka
izdano pri
dne
in smo člani naslednje organizacije:
(vpisati le v primeru, če mora biti
gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v
Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
obkrožite točko C.)

Izjavljamo (ustrezno obkrožiti):
- da ne potrebujemo posebnega dovoljenja oziroma članstva posebne organizacije za
opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila;
- da za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebujemo posebno dovoljenje
oziroma moramo biti član posebne organizacije.

V kolikor ponudnik za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebuje posebno
dovoljenje, je obvezna priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje
oziroma morajo biti član posebne organizacije potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.

kraj:
datum:

žig

ime in priimek osebe pooblaščene
za podpis ponudbe

podpis pooblaščene osebe
za podpis ponudbe

Ponudnik:

OBRAZEC št. 7

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini
Rogatec v letu 2016«
IZJAVA O OMEJITVI POSLOVANJA
PO ZAKONU O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE IN POSREDOVANJU
PODATKOV
Odgovorna oseba ponudnika:

, izjavljam, da za izvedbo

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnik/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca)

javnega naročila: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec
v letu 2016«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, ne obstojijo omejitve
poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2,
v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer:
izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed
funkcionarjev naročnika, O bčine Rogatec, (župan, podžupan ali občinski
svetnik) ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji,
bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v
zunajzakonski zvezi):

ni pri nas udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik
oziroma

ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;
izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bomo morali, v kolikor bomo izbrani
ponudnik, pred podpisom pogodbe z naročnikom, skladno s šestim odstavkom 14.
člena ZIntPK in 13. odstavkom 71. člena ZJN-2 naročniku predložiti podatke o svojih
ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje,
da so povezane družbe s ponudnikom.
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj:
datum:

žig

ime in priimek osebe pooblaščene
za podpis ponudbe

podpis pooblaščene osebe
Ponudnik/podizvajalec/soponudnik obrazec št. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in
podpisan s strani pooblaščene osebe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na
tem obrazcu. Zaradi večjega števila podizvajalcev ali partnerjev v skupini, ponudnik obrazec lahko
kopira.

Ponudnik:

OBRAZEC št. 8

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini
Rogatec v letu 2016«
IZJAVA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Naročniku, Občini Rogatec, dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa
»Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«, št. objave
NMV1993/2016, z dne 29.3.2016,
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblaščene osebe za
zastopanje:
ime in priimek zakonitega zastopnika:
naslov stalnega / začasnega bivališča:
datum in kraj rojstva:
občina rojstva:
država rojstva:
EMŠO:
Državljanstvo:
prejšnje osebno ime se je glasilo:
funkcija pri ponudniku:
podpis
kraj:
datum:

žig

ime in priimek osebe pooblaščene
za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
za podpis ponudbe

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora Obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana
in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe oziroma s strani zakonitega zastopnika
podizvajalca / soponudnika. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik s svojim podpisom jamči za
resničnost podatkov navedenih v obrazcu. Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v
skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

OBRAZEC št. 9
Ponudnik:

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu
2016«

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH IN
O NEBLOKIRANIH RAČUNIH

Naročniku, občini Rogatec, izjavljamo:
- da sprejemamo 30 (trideset) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem
uradnega prejema pravilno izstavljenega računa

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

ime in priimek pooblaščene
osebe za podpis ponudbe

kraj:
datum:

žig

podpis pooblaščene osebe

Ponudnik/soponudnik/podizvajalec Obrazec št. 9 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in
podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za
resničnost navedb na tem obrazcu. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak
partner v skupini. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.

Ponudnik:
OBRAZEC št. 10

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu
2016«
IZJAVA
O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV

Naročniku, občini Rogatec, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjavljamo, da:
- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili
podizvajalcem, zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu,
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v
zvezi s plačili podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v
določenem roku, našo ponudbo izločil,
- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena ZJN-2, ki določa, da če se pri
naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali
dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o
prekršku iz drugega odstavka 109. člena zakona.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj:
datum:

ime in priimek pooblaščene
osebe za podpis ponudbe
žig

podpis pooblaščene osebe

Ponudnik/soponudnik obrazec št. 10 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb
na tem obrazcu. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini.
Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.

OBRAZEC št. 11

Ponudnik:

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini
Rogatec v letu 2016«

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

Odgovorna oseba ponudnika,
izjavljam, da smo,

_,
(ime in priimek odgovorne osebe)

glede na tehnične zahteve investicije, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti,
to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in
orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika
in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh razpisanih del, s katerim bomo lahko
zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila »Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«, za katerega dajemo
ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

kraj:
datum:

ime in priimek pooblaščene
osebe za podpis ponudbe
žig
podpis pooblaščene osebe

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter
zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo ustrezno dokazilo o
zagotovitvi tehničnih zmogljivosti.

Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane
izjave.

OBRAZEC št. 12

Ponudnik:

Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu
2016«
IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV
Odgovorna oseba ponudnika
,
izjavljam, da:
(ime in priimek odgovorne osebe)
imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in
spremembe),
v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmeta javnega
naročila, bomo naročniku v roku 8 (osmih) dni od podpisa pogodbe izročili potrdilo –
kopijo zavarovalne police o zavarovanju splošne civilne odgovornosti v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije,
upoštevamo in bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali vse veljavne predpise, ki
urejajo področje gradenj (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve in vse podzakonske akte) in
predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,
bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki
Sloveniji in upoštevali, da je dela potrebno izvesti na način, da bo škoda na zemljiščih
minimalna,
bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne
dokumentacije in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov
nadzorni organ,
S to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in odškodninsko odgovornost in morebitne
posledice, ki iz nje izhajajo.
kraj:
datum:

ime in priimek pooblaščene
osebe za podpis ponudbe
žig
podpis pooblaščene osebe

Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost
podatkov.

OBRAZEC št. 13 – VZOREC POGODBE

Pogodbeni stranki
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec,
ki jo zastopa:
župan Martin MIKOLIČ
matična številka:
5883938000,
ID za DDV:
SI47348429,
transakcijski račun: SI56 0130 7010 0004 165,
(v nadaljevanju: naročnik)
in
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa:
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
matična številka:
ID za DDV:
SI
transakcijski račun:
(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta
Pogodbo št. 430-0001/2016 ZA
»INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST V OBČINI ROGATEC
V LETU 2016«
PREDMET POGODBE
1. člen
Investitor odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo projekt »Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«, na osnovi javnega naročila, št. 430-0001/2016,
objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave NMV1993/2016, dne 29.3.2016.
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št.
___________ z dne ___________, določili te pogodbe, veljavno zakonodajo in standardi,
pravili stroke, kot dober gospodar.

2. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da so sestavni deli te pogodbe naslednji dokumenti:
• ponudba št. _______________ z dne ______________
• razpisni pogoji investitorja

POGODBENA VREDNOST
3. člen
Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša:

________________ EUR
+ 22% DDV:

________________ EUR

SKUPAJ:

________________ EUR

(z besedo: _______________________________________________________/100 evrov).
V pogodbeni ceni je zajet tudi 22% davek na dodano vrednost (DDV).
Ponudbene cene po enoti so fiksne.
Skladno s 76. a členom ZDDV-1 in 4. odstavkom 127.a člena PZDDV izjavljamo, da dela po tej
pogodbi naročamo v zvezi z opravljanjem svoje neobdavčljive dejavnosti.
Sredstva za plačilo so zagotovljena na proračunski postavki naročnika:
421353, 421352, 431351 / 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

ROK ZA IZVEDBO DEL
4. člen
Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz 1. člena te pogodbe v 60-ih dneh od podpisa pogodbe.
5. člen
Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenega roka samo zaradi naslednjih vzrokov:
• višja sila,
• ukrepi državnih organov ali organizacij z javnimi pooblastili, razen če gre za razloge na
strani izvajalca,

NAČIN PLAČILA
6. člen
Izvajalec bo izvršena dela obračunal z gradbeno situacijo, izdano po dokončanju vseh
pogodbenih obveznosti, ki bo izdelana na podlagi dejansko izvršenih del, evidentiranih v knjigi
obračunskih izmer in fiksnih cen iz ponudbe,
Izvajalec je dolžan izvesti tudi nepredvidena dela, vendar le po predhodnem naročilu in potrditvi
naročnika.
Investitor je dolžan en izvod potrjene situacije vrniti na naslov izvajalca najkasneje v roku 8 dni
po prejemu. Investitor bo plačeval svojo obveznost 30. dan od uradnega prejema potrjene
situacije oz. v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Končno
obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del.
Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca št. _______________________________.
V primeru predčasnega plačila situacij/e se pogodbeni stranki dogovorita za popust.

7. člen
Če investitor delno ali v celoti ne soglaša s posamezno situacijo, mora o tem pisno obvestiti
izvajalca v roku 8 dni po prejemu situacije. Če je situacija delno potrjena, investitor plačata
nesporni del vrednosti situacije.

POGODBENA KAZEN
8. člen
Če izvajalec ne dokonča s to pogodbo prevzetih del v roku iz 4. člena te pogodbe, mora
izvajalec plačati investitorju pogodbeno kazen v višini 1 ‰ (enega promila) od pogodbene
vrednosti iz 3. člena te pogodbe za vsak zamujeni dan, skupni znesek pogodbene kazni pa ne
more biti višji od 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna z
obračunsko situacijo.
Če investitorju zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima investitor pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene
kazni.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
9. člen
Predstavnik investitorja po tej pogodbi je g. Anton Roškar.
Predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.
Spremembo predstavnika morata pogodbeni stranki pisno sporočiti najkasneje v petih dneh
pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

PREKINITEV POGODBE
10. člen
Investitor lahko prekine to pogodbo v naslednjih primerih:
- če izvajalec po pisnem pozivu investitorja ter naknadnem, največ 10 dnevnem roku z
deli ne začne, ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za več kot 10 dni
- če izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ter s takšnim
početjem kljub opozorilom nadzornega organa oziroma predstavnika investitorja
nadaljuje,
- če brez soglasja investitorja prepusti izvedbo del podizvajalcem.
Investitor mora obvestilo o prekinitvi pogodbe posredovati izvajalcu pisno z navedbo razlogov
za to. Izvajalec je v takem primeru dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred
propadanjem. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z
gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti
objekt in gradbišče v roku 10 dni po razdrtju pogodbe.

PREVZEM POGODBENIH DEL IN KONČNI OBRAČUN
11. člen
Pred primopredajo se izvede pregled del. Pri pregledu ugotovljene napake in pomanjkljivosti
mora izvajalec odpraviti pred primopredajo pogodbenih del.
Primopredajo pogodbenih del opravita pogodbeni stranki z zapisnikom. Izvajalec je dolžan
investitorju dostaviti veljavne ateste, izjave o garancijskih rokih in pooblastila v skladu z
veljavno zakonodajo.
Pogodbeni stranki morata dokončni obračun izdelati v 8-ih dneh po primopredaji pogodbenih
del.
GARANCIJA IN ZAVAROVANJE
12. člen
Garancijski rok za izvršena dela je 3 leta in začne teči od datuma uspešno opravljene
primopredaje del po tej pogodbi. V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi
nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, v
roku 8 dni od pisnega obvestila investitorja.
V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi
nastale na izvršenih delih po njegovi krivdi. Če izvajalec popravil ne izvrši v roku 8 dni od
obvestila investitorja, lahko investitorja ta dela oddata drugemu izvajalcu, na izvajalčev račun.
13. člen
Izvajalec del se obvezuje zavarovati izvajanje del po tej pogodbi pri zavarovalnici in kopijo
zavarovalne police dostaviti investitorju v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe v zvezi z izvedbo del po tej pogodbi v skladu z
veljavno zakonodajo ter zagotoviti ustrezno signalizacijo in opozorilne prometne znake.
(Opomba: 14. člen velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj
z izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta točka
črta).
IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALCI
14. člen
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem
nastopu oz. podizvajalci:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: ___________________________________________________________________
naslov: ___________________________________________________________________
matična št. _________________________ Ident. št. za DDV: _________________ .
TRR št. ____________________________________________________________
VRSTA DEL (predmet, količina): _________________________________________
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: ___________________________________________________________________
naslov: ___________________________________________________________________
matična št. _________________________ Ident. št. za DDV: _________________ .

TRR št. ____________________________________________________________
VRSTA DEL (predmet, količina): _________________________________________
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: ___________________________________________________________________
naslov: ___________________________________________________________________
matična št. _________________________ Ident. št. za DDV: _________________ .
TRR št. ____________________________________________________________
VRSTA DEL (predmet, količina): _________________________________________
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
Obvezna sestavina te pogodbe je OBR-1, OBR-2 iz razpisne dokumentacije, izpolnjeni za
vsakega posameznega podizvajalca v skladu z zahtevami 71. člena ZJN-2.
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo
naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih
dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima
izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca
ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema
poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku,
bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke
prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.
V primeru zamenjave podizvajalca, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi predložiti
izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo
opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k
neposrednemu plačilu ter pogodbo z novim podizvajalcem.
V primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov, izvajalec, ki je nosilec posla (vodilni
partner) prevzema vse pravice, dolžnosti, odgovornost in obveznosti do naročnika za izvedbo
del. Naročnik ne prevzema nobenih finančnih in drugih obveznosti do ostalih gospodarskih
subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila na podlagi sklenjenega pravnega akta
(sporazuma ali pogodbe) o skupni izvedbi javnega naročila. Izvajalec se zavezuje, da bo
uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v
pogodbi o prevzemu del z naročnikom.
Izvajalec se zavezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem zapadle obveznosti
in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti
po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev.

GRADBIŠČNA DOKUMENTACIJA
15. člen
Izvajalec vodi knjigo obračunskih izmer v skladu z veljavnimi predpisi.
REŠEVANJE SPOROV
16. člen
Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno
reševali sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili Okrožnemu
sodišču v Celju.

KONČNE DOLOČBE
17. člen
Protikorupcijska klavzula
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.

Kraj in datum: __________________

Kraj in datum: _____________________

IZVAJALEC:

INVESTITOR:
Občina Rogatec
župan
Martin MIKOLIČ

Priloge k pogodbi: (po podpisu pogodbe)
- pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZG-1,
, z dne
- ponudbena dokumentacija izvajalca, št.

.

IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo:
- da smo seznanjeni z vsemi določili Gradbene pogodbe: »Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2016«,
- da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili gradbene pogodbe.

kraj:
datum:

ime in priimek pooblaščene
osebe za podpis ponudbe
žig
podpis pooblaščene osebe

Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti in vsak list podpisati in žigosati! Pogodba mora biti
datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s
svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja.

OBRAZEC ŠT. 14

PREDRAČUN – POPIS DEL

(Ponudnik priloži predračun v tiskani obliki)

Ponudnik za tem obrazcem priloži predračun, ki ga mora žigosati in podpisati vsako stran
predračuna!

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ______
na osnovi popisa del za predmet javnega naročanja »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN
GRADNJA OBČINSKIH CEST V OBČINI ROGATEC V LETU 2016«
OPIS DEL

EM

ZŠ

KOLIČINA CENA PO
ENOTI
(brez
DDV)
80

1

Rovokopač ICB ali MF

ura

2

Bager goseničar 8t

ura

50

3

Bager s pikerjem

ura

20

Dobava in vgrajevanje gramoza s postopnim
valjanjem od 0-32

m3

300

m3

30

6

Dobava in vgrajevanje gramoza s
postopnim valjanjem od 0-16 (zaklinjanje)
Rezanje asfalta

m1

200

7

Reskanje asfalta za stik

m2

100

8

Enoslojni asfalt od 0-16 v deb. 6 cm - strojno

m2

2.200

Preplastitev z asfaltom od 0 – 8 strojno v
debelini 3 cm

m2

800

t

30

m1

150

m2

800

m1

200

m2

500

m3

20

m

30

m

30

kos

4

4
5

9
10

Izravnava poškodovanega vozišča z asfaltno
maso AC 16 SURF B50/70 A3

11 Mulda enoslojni asfalt 0-16 v deb. 6 cm
Čiščenje in obrizg asfaltnih površin z
betumensko emulzijo
12
13 Obrizg stika z betumensko emulzijo
Izdelava bankin iz gramoza iz naravnega
zdrobljenega kamnitega materiala širine 0,4
14 m
Izdelava kamnito - betonske zložbe (70/30),
vključno z betonskim temeljem, izkopom in
15 dobavo materiala
Dobava in vgradnja jeklene varnostne
ograje, vključno z vsemi elementi
16
Odvodnjavanje - izdelava kanalizacije iz
betonskih cevi, vključno s podložno plastjo iz
cementnega betona, premera 50 cm v
17 globini, do 1 m
Jaški - izdelava jaška iz cementnega betona,
premera 50 cm, globine do 1,5 m, komplet s
priključki (vtok, iztok), betonskim dnom in
betonskim pokrovom
18
19 SKUPAJ BREZ DDV

VREDNOST
(količina x cena)

20 - POPUST
21 DDV 22%
22 VSE SKUPAJ Z DDV

Žig in podpis ponudnika

